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Vi får flere nye bøger, men færre flittige 
læsere  
 
Læselysten blandt danskerne er under fortsat forandring. Der udgives i 
dag skønlitteratur som aldrig før samtidig med, at digitale medier er i 
fremgang. Det viser nye tal i årsrapporten fra kulturministerens Bog- og 
Litteraturpanel, der offentliggøres i dag.   

 
I dag offentliggøres Bog- og Litteraturpanelets årsrapport 2018. Foto: Colourbox. 

 
Hvor mange nye titler bliver der udgivet om året i Danmark, hvem er de flittigste 
læsere, og læser kvinder flere bøger end mænd?  
 
De spørgsmål – og mange flere – kan man få svar på i årsrapporten ”Bogen og 
Litteraturens vilkår 2018”, som offentliggøres af Bog- og Litteraturpanelet i dag. 
 
Kulturminister Mette Bock siger: 
”Litteratur er vigtigt for os som individer og samfund. Gennem litteraturen forstår vi 
hinanden og verden på nye måder, og litteraturen er med til at flette fælles kulturelle 
rødder. Derfor er det vigtigt, at vi følger udviklingen på det litterære område nøje. 
Danskernes læsevaner er i disse år under forandring. Der bliver udgivet rekordmange 
bøger, men samtidig bliver der færre flittige læsere. Det kan skyldes mange faktorer og 
tendenser, som vi fortsat har behov for at følge tæt. Derfor har jeg besluttet at forlænge 
Bog- og Litteraturpanelets arbejde frem til 2022.” 
 
Medlem af Bog- og Litteraturpanelet Anne-Marie Mai siger: 
”Ser vi på danskernes læsemønstre, så dropper de voksne ikke læsning af 
skønlitteratur, men de læser lidt mindre hyppigt. Der er næppe tvivl om, at det sidste 
årtis voksende og mere sammensatte medieudbud skærper kampen om forbrugerens 
opmærksomhed, hvor tiden til litteraturlæsning kommer under pres fra andre tilbud 
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som film- og tv-streaming og sociale medier. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat 
holder øje med udviklingen.” 
 
Bog- og Litteraturpanelets årsrapporter er udkommet siden 2015 og er et væsentligt 
referencepunkt for forlagsbranchen i Danmark.  
 
Læs Bog- og Litteraturpanelets årsrapport (indsæt link https://slks.dk/bogen-2018)  
 
Færre flittige læsere af skønlitteratur 
Ifølge Bog- og Litteraturpanelet falder mængden af tid, der bruges på læsning, år for år. 
Ændringerne er størst i forhold til læsning af skønlitteratur og ses mest markant i 
aldersgruppen 30-59 år.  
 
Eksempelvis er andelen af 30-39-årige, der ofte læser skønlitteratur, faldet med 10 
procentpoint siden 2010.  
 
Vi lytter til lydbøger som aldrig før 
I 2017 blev der udgivet cirka 2.000 nye netlydbøger i Danmark. Det er det højeste tal 
registreret, siden netlydbøger kom på markedet.  
 
I juli 2018 blev der udlånt 232.453 netlydbøger på danske folkebiblioteker, og det er det 
højeste antal nogensinde. 
 
Årsagen til netlydbogens succes er blandt andet, at den kan tages med på farten og 
lyttes til hvor som helst og når som helst. 
 
Endnu flere nye bøger  
Tallene i den nye årsrapport viser også, at der fortsat udgives flere nye titler. På 
skønlitteraturens område er antallet af trykte nyudgivelser steget med 58 procent i 
perioden 2009 til 2017. 
 
Væksten sker især inden for udgivelsen af romaner og børnebøger. Årsagen til den store 
vækst i nye titler lader til at være en generel vækst hos både store og små forlag. 
 
Fakta om Bog- og Litteraturpanelet 
Kulturministerens Bog- og Litteraturpanel blev nedsat i 2014 for at følge udviklingen 
på bogmarkedet. Panelet består af syv forskere inden for litteraturens kredsløb.  
 
Årsrapporterne tager på baggrund af en stor mængde statistik temperaturen på 
bogbranchen fra det øjeblik, at en bog produceres, til den er i hånden på læseren. 
Dermed tager tallene højde for hele kredsløbet fra produktion over distribution til 
forbrug.  
 
Bog- og Litteraturpanelets periode udløber ved årsskiftet, men panelets arbejde vil nu 
fortsætte frem til 2022. Midlerne til forlængelsen er fundet ved Aktstykke 122 om 
udlodningsmidler til kulturelle formål.  
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Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Bog- og Litteraturpanelet.  
 
Læs mere om Bog- og Litteraturpanelet (https://slks.dk/bogen-2017/om-panelet/)  
 
Yderligere oplysninger: 
Sekretær for Bog- og Litteraturpanelet Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 
74 52 66, msta@slks.dk  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 


